
BOEK-AANK4NDIGING *). 

T h. G o o s s e n s , Franciscus Sonnius in de Pamfletten, 

Bijdragen tot zijne biografie. 's-Hertogenbosch, G. Mos- 
mans Zoon, 1917 (233 + 88* + VII blzn.). 

Dit uitvoerige, degetijk en streng methodisch bewerkte boek, 
waarop de schrijver aan de Gem. Univ. te Amsterdam tot lit. 
doctor promoveerde, moet worden bescbouwd in verband met het 
oorspronkelijke plan van Dr. G. om eene monografie over Son- 
nius tes leveren - een arbeid, reeds door Moll, ook nog na het 
verschijnen van het werk van De Ram, wenschelijk geacht. De ' 

. tijdsomstandigheden verhinderen dit voornemen ; het bracht den 
schrijver echter onder meer in aanraking met een drietal overi- 
gens niet onbekende pamfletten (dit woord in ruimen zin geno- 
men) : de "Apotheosis van R. Tappert", de "Colloquia obscaro- 
rum theologorum" (deze beide door Dr. F. Pijper uitgegeven) en 
de "Totius Belgicae divisio", waarbij Dr G. zoo gelukkig was als 
vierde een onbekend ,,Sonnii adversus novos episcopos querela" 
te vinden. In alle deze heeft Sonnius, de bekende inquisiteur en 
bisschop, menigen veer moeten laten, alsmede in de eveneens in 
dit verband besproken "Biënkorf" van Marnix. Een minutieus, 
ook taalkundig nauwkeurig onderzoek brengt den schr. tot de 
stelling van het gemeenschappelijk auteurschap der vier boekjes, 
dat hij verder, na even nauwkeurige vergelijking, toeschrijft aan 

. Henr. Geldorpius, den humanistisch reformatorischen tegenvoeter 
van Sonnius. Zoodoende vormt deze en zijn pamflet-werk eig. 
evenzeer het onderwerp der dissertatie als Sonnius, de man van 

_ Dr. G.'s oorspronkelijke plan. Over Sonnius oordeelt de schrijver 
gunstig, als over een zeer gematigd inquisiteur. Ietwat onbillijk 
komt hij ons voor te zijn in zijne afkeuring der pamfietlitera- 
tuur als antonym geschrijf. Een goede herdruk van de ,,Sonnii 

*) Iioeken ter aankondiging te zendeu a a 11 Prof. 
Dr. A. E e k h 0 f teL e ide n. . 
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querela" is in de "Bijlagen" opgenomen. Het geheel doet met 
goede verwachting uitzien naar 's schrijvers boek over Sonnius, 

. waarvan we dit werk als de veelbelovende belofte mogen be- 
schouwen. L. 

J. Spinoza Catella Jessurun, Kiliaen van 

Rensselaer, van 1623 tot 1636.'s-Grav., Martinus Nijhoff, 
1917 (213 & XXVI blzn.). 

De schrijver heeft ons in deze dissertatie op sobere en heldere 
wijze de levensgeschiedenis verhaald van den Amsterdamschen 
koopman, stichter van de kolonie Rensselaerswijck in Noord- 
Amerika, echter slechts over een dertiental jaren. Waar door de 
artikelenreeks van De Roever en bovenal door de bekende uitgave ' van de "Van Rensselaer Bowier Manuscripts", ons door den Ameri- 
kaanschen archivaris Van Laer verschaft, reeds heel veel voorwerk 
is gedaan, 'zou de vraag kunnen rijzen, of er thans geen aan- . 

leiding ware geweest om het geheele leven van Van Rensselaer te 
behandelen, in plaats van diens patroonschap over Rensselaerswijck, 
dat toch feitelijk den hoofdinhoud van dit boek vormt, en waarover 
wij door gemelde publicatidn reeds vrij volledig zijn ingelicht. 
Materiaal was er genoeg (blz. 192) en de weg daarheen was den 
schr. niet onbekend. Thans zien wij Van Rensselaer als patroon 
zijner kolonie optreden, van welke hij meer eene volksplanting dan . 
uitsluitend een handelgebied wenschte te maken (blz. 155) ; een 
energiek man van edel karakter, goede trouw, vervuld van eerbied 
voor het gezag,' liefde tot God en een sterk verlangen om den 
vrede te bewaren. Schr. heeft zijne taak ernstig opgevat en ook 
op het rijksarchief te's-Gravenhage naar nieuwe gegevens gezocht, 
getuige onder. zijne elf bijlagen o. a. de aanhalingen uit den brief 
van Isaac de Rasiere aan Samuel Blommaert, die op eene uit- 
gave in extenso nog altijd wacht. Door middel van deze nieuwe 
vondsten was hij in staat de verhouding van Van Rensselaer tot 
de West-Indische Compagnie duidelijker dan te voren was geschied, 
in het licht te stellen. Zie ik goed, dan heeft schr. echter 66n 
belangrijke bron onaangeboord gelaten nml. de Amsterdamsche ' notaric-ele protocollen. Hoeveel kostbaars ligt hierin, ook voor onze _ 
kennis van Van Rensselaer en zijne kolonie, nog verscholen ! De 
acte verleden bij notaris P. Ruttens (blz. 133) geeft al aanstonds 
een aanknoopingspunt; de protocollen van notaris Justus van de 
Ven zijn niet te versmaden. Wij moedigen den schr. aan, om 
inzonderheid de protocollen der notarissen tot onderwerp van nauw- , 
gezet en systematisch onderzoek te maken, dan zal hij ona komen 
verrassen met een schat van nieuwe dokumenten, waarvoor niet 
alleen de Amerikanen hem dankbaar zullen zijn, maar ook zij, 
die belangstellen in de koloniale geschiedenis der Nieuwe Wereld. 

De schr. is over het algemeen goed op de hoogte van de literatuur 
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met zijn onderwerp in betrekking staande ; de uitvoering van het 
boek is onberispelijk. 

E. 

Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk 
der Nederlanden, door dr. J. Reitsma. D e r d e bijge- 
werkte en vermeerderde druk, bezorgd door dr. J. L i n- 

d e b o o m, met roedewerking van F. Reitsma. Utr., 
Kemink & Zoon, 1916 (VII & 912 blzn.). 

Bij het verschijnen der afzonderlijke afleveringen is reeds op 
dezen bijgewerkten en vermeerderden druk de aandacht gevestigd ; 
zie: Dl. X (1913), blz. 345; Dl. XII (1916), blz. 353, 354. De tweede 
druk, die 475 blzn. telde, is dus thans in omvang bijna verdubbeld. 
Vooral het laatste gedeelte, dat tot op onzen tijd moest worden . 

bijgewerkt, heeft veel verandering ondergaan. Met groote onpar- 
tijdigheid, zonder in het kwaad van kleurloosheid te vervallen, heeft 
prof. Lindeboom de verschillende geestelijke stroomingen beschre- 
ven, waarbij hij zich loflijkerwijze gewoonl?jk door de voormannen 
zelf heeft laten voorlichten. Niet verrassend is het, maar toch wel 
verblijdend om te zien, dat de publicatidn in het "Archief" ver- 

. schenen zoo menige bijdrage hebben kunnen leveren.Bij een vierden 
druk zal het overweging verdienen het "Register. van behandelde 
personen" nog iets uit te breiden, en te vermeerderen met de 
opgave van zaken en namen van auteurs, terwijl aanduiding door 
cursief of vet cijfer, waar in het boek de hoofdplaats is vinden, 
in het Register moge worden aangebracht. Aan de typografische 
uitvoering van het boek is door den uitgever alle zorg besteed. 

E. 

J a n L u y k e n, Jezus en de ziel. Ingeleid en toege- 
licht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oor- 

spronkelijke prenten. Amst., Mij. v. goede en goedk. 
lectuur, [zonder jaar van uitgave]. 

Over den "oorsprong van Luykens ,Jezus en de ziel"' han- 
delde de schr. in: Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk., 
Deel XXXV, blz. 202-221. Duidelijk blijkt hoe sterk de mystiek 
van Jacob Bbhme op Luyken heeft ingewerkt. De Schr. doet aan 
dit boekje een "Inleiding" voorafgaan en geeft dan bet bekende 
,,Kort verhaal van het godvruchtig leven en zalig afsterven van 
Joannes Luiken". De plaatjes hebben in dit uitgaafje niet die 
- . 11.... 11.' I ____1__1!!1_- 
Inscnneia ais In ae oorspronKel1jKe aruxjes. 

E. 


